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การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริหารโดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
และ 2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอน และครูการศึกษาพิเศษ จาก 5 โรงเรียน จานวน 162 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างโดยเก็บข้อมูล
จากผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ประกอบการบรรยายเป็นความเรียง
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพปั ญหาการบริ หารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซี ท ในโรงเรียนเรียนร่วม จานวน 4 ด้าน
โดยรวมมีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการดาเนินการมากที่สุด คือ ด้านนักเรียน รองลงมา คือ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อม
2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีทที่สาคัญในโรงเรียนเรียนร่วม
คือ (2.1) ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและร่วมมือทางานเป็นทีม (2.2) ด้านเครื่องมือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาผลการประเมิน
ผู้เรียนเฉพาะบุคคลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (2.3) ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดทาหลักสูตรเฉพาะ และ (2.4) ด้านนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้าน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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Abstract
The purposes of this independent study were: 1) to study the problem and
suggestions in SEAT framework management model of integrated schools Buengkum
District Office, Bangkok Metropolitan and 2) to find out the suggestions and
management guidelines for SEAT framework. The samples of this research were school
administrators, teachers and special education teachers 162 persons from five schools.
The tool used to collect the data were rating scale questionnaire with Index of ItemObjective Congruence (IOC) between 0.67 – 1.00 with reliability was .926. Data were
analyzed with statistical software to calculate the frequency, percentage, mean,
standard deviation and structured interview with data collected from six interviewees,
data were analyzed using frequency to accompany with the narrative as an essay.
The research results were found that: 1) the problem and suggestions in SEAT
framework management model of integrated schools was at high level in overall and
in each aspect, the side with the most action was student side, subordinate were
teaching activities side and tools side, the side with the least mean was environment
side and 2) the suggestions and management guidelines for SEAT framework of
integrated schools (2.1) environment side; the school administrators should have
public relations to make them understand and work together as a team. (2.2) tools
side; the school administrators should apply the results of individual learner
assessments to systematically develop teaching and learning. (2.3) teaching activities
side; the school administrators should prepare specific courses. (2.4) student side; the
school administrators should prepare students with special needs and regular students
to develop all aspects of their potential.
Keywords: SEAT Framework Management Model, Integrated Schools
บทนา
ในอดีต คนพิการในประเทศไทยเหมือนกับคนพิการอื่นทั่วโลกที่ถูกจากัดสิทธิทางการศึกษา
ดังจะเห็นได้จากการได้รับการยกเว้นให้เข้าโรงเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478
ต่อมานักการศึกษาได้มีการพยายามจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กพิการ ซึ่งในระยะแรกสามารถจัดได้
เพียงแค่ 4 ประเภท คือ เด็กตาบอด เด็กหูหนวก เด็กปัญญาอ่อน และเด็กพิการทางร่างกายตามลาดับ
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(ศรียา นิยมธรรม: 2555) แต่ในปัจจุบันภาพของคนพิการในมุมมองต่างๆได้เปลี่ยนไปคนพิการทั่วโลก
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคมและ
อาชีพ สามารถส่งเสริมคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีการศึกษา ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัว
และสังคม และท้ายที่สุดสามารถดารงชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างเป็นสุข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญต่อการศึกษาเพื่อคน
พิการไว้ใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมี
สิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่น
ใดจะกระทามิได้ มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือผู้ ด้อยโอกาส ย่อมไม่ ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรา 5 ใน
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดให้คนพิการมีสิทธิทาง
การศึกษา โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ การได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความ
พิการจนตลอดชีวิต การเลือกบริการทางการศึกษา การได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของคนพิการ แต่ละบุคคล
ในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกรุ ง เทพมหานครฉบั บ ที่ 2 (ส านั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร: 2560) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีโครงการพัฒนาการ
เรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีจานวน 139 โรงเรียน (สานักยุทธศาสตร์
การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร: 2562) และตั้ ง เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ภายในปี 2563 โรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานครทั้ ง 437 แห่ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นร่ ว มครบทุ ก โรงเรี ย น จะเห็ น ได้ ว่ า
กรุงเทพมหานครเห็นความสาคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการและด้อยโอกาส จึงได้
กาหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้สานักการศึกษาดาเนินการ
จัดการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ่งช่วยให้เด็กทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถือเป็น
พื้นฐานสาคัญที่จะทาให้บุคคลเหล่านี้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นในอนาคต
ในปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตบึงกุ่ม มีโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จานวน 5 โรงเรียนจาก 8 โรงเรียน
มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 283 คน (สานักยุทธศาสตร์: 2562) การดาเนินงานด้านการ
จัดการเรียนร่วมที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน แต่บาง
ช่วงก็ขาดระยะไปบ้าง และพบปัญหาการจัดการเรีย นร่วมในหลายๆ ด้าน แม้ปี พุทธศักราช 2546
สานักงานประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายโดยการนาโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ซึ่ง
เป็นแนวคิดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนต้อง
ปรับและเตรียมการเพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนอยู่ในโรงเรียนร่วมกันได้ ซึ่งโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด
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กรุงเทพมหานครได้นามาปรับใช้ จนกระทั่งปีงบประมาณ 2560 สานักการศึกษากรุงเทพมหานครได้
กาหนดคุณภาพการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โดยมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
เรียนร่วม สังกัดกรุงเทพมหานคร
จากการดาเนินงามตามนโยบายดังกล่าว พบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะด้านผู้บริหารที่ยัง
มี ความเข้ าใจและเห็ นความส าคั ญของการจั ดการเรี ยนร่ วมน้ อย ท าให้ การบริ หารจั ดการมี ความ
คลาดเคลื่อน ครูผู้สอนส่วนมากยังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
นักเรียนปกติที่เรียนร่วมกับนักเรียนพิเศษ อีกทั้งครูการศึกษาพิเศษในแต่ละโรงเรียนมีจานวนไม่เพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียนพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทาให้การดาเนินการเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหาร
โดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนและปรับปรุงการ
บริหารจัดการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารโดยใช้ รู ป แบบโครงสร้ า งซี ท ( SEAT
Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตบึงกุ่ม ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพิชัยพัฒนา
2) โรงเรียนวัดบางเตย 3) โรงเรียนคลองลาเจียก 4) โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์) และ 5) โรงเรียน
แย้ ม จาดวิ ช ชานุ ส รณ์ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 โดยแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้ ปฏิบัติการสอน และครูการศึกษาพิเศษ จานวน 280 คน (สานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุ ง เทพมหานคร: 2563) ก าหนดกลุ่ ม ตั วอย่ างโดยใช้ ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan: 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล: 2543) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 162 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โครงสร้างซีท (SEAT Framework) คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนร่วม
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
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พื้นที่ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ที่เปิดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
2) โรงเรียนวัดบางเตย 3) โรงเรียนคลองลาเจียก 4) โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ และ 5) โรงเรียนพิชัยพัฒนา
4. ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงสารวจ ประชากร คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จานวน 280 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติ การสอน และครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพิชัยพัฒนา 2) โรงเรียน
วัดบางเตย 3) โรงเรียนคลองลาเจียก 4) โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุส รณ์) และ 5) โรงเรียนแย้ม
จาดวิชชานุสรณ์ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan: 1970
อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล: 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 162 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มี 2 ชุด ได้แก่
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1.2 กาหนดขอบเขตการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัด
สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเครื่องมือ
1.3 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
1.4 เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมด้านเนื้อหาที่ต้องการวัด
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1.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหาด้ วย
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อคาถาม โดยพิจารณาจากข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ถ้าข้อคาถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.67 ต้องนาไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
1.6 นาแบบสอบถามที่ปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
1.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ใน 1 โรงเรียน แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค ปรากฏว่าแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าเที่ยงเท่ากับ .926
2. แบบสัมภาษณ์
2.1 ร่างแบบสัมภาษณ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมด้านเนื้อหาที่ต้องการวัด
2.2 สัมภาษณ์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โครงสร้างซีท
มีลักษณะแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบเจาะจง (Structured Interview) เกณฑ์ข้อคาถามเป็น
แบบปลายเปิด เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เดี่ยวโดยทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอน
และครูการศึกษาพิเศษ 6 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปขอความร่วมมือจาก
ผู้อานวยการเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติการสอน
ครูการศึกษาพิเศษที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
2. นาส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือของสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนาส่งด้วยตนเองทุกโรงเรียนกาหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามให้ผู้วิจัย
ภายใน 30 วัน โดยส่งไปทั้งสิ้น 162 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 162 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. แบบสัมภาษณ์ ติดต่อประสานนัดหมายผู้ให้การสัมภาษณ์ในสถานศึกษา โดยมีผู้ช่วยบันทึก
การสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วจิ ัยใช้ สมุด, เครื่องบันทึกเสียงและกล้องบันทึกภาพ ประกอบในการสัมภาษณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ (f), ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (𝑋̅), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญ หาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้ า งซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตบึ ง กุ่ ม กรุ ง เทพมหานคร สรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอน และครู
การศึกษาพิเศษ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ
77.78 และเพศชาย จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 รวมทั้งสิ้น 162 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 ปริญญาโท จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 และปริญญาเอก
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.35 ครูประจาชั้น จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และครูการศึกษาพิเศษ จานวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 20.98
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท ในโรงเรียนเรียนร่วม
สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านนักเรียน รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อม
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท ในโรงเรียน
เรี ยนร่ วมสั งกั ดส านั กงานเขตบึ งกุ่ ม กรุ งเทพมหานคร จ านวน 4 ด้ าน จากค าถามปลายเปิ ดผ่ าน
แบบสอบถาม พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วม 1) ด้านนักเรียน คือ การเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษปฏิบัติไม่ได้ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีหน่วยงานในการสารวจคัดแยก
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2) ด้านสภาพแวดล้อม คือ สภาพอาคารเรียนไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะ คือ
ควรจัดพื้นที่หรือทางเดินเพื่ออานวยความสะดวกให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน คือ หลักสูตรที่ใช้สอนในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับหลักสูตที่ใช้สอนใน
ปัจจุบัน และ 4) ด้านเครื่องมือ คือ การใช้เครื่องมือ วิธีการและประเมินผล ไม่หลากหลาย ข้อเสนอแนะ
คือ ควรใช้เครื่องมือ วิธีการและประเมินผลที่หลากหลาย
4. ผลการวิ เคราะห์ ปั ญหาการบริ หารข้ อเสนอแนะและแนวทางการบริ หารโดยใช้ รู ปแบบ
โครงสร้างซีท ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้บริ หาร
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สถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบว่าปัญหาการบริหาร 1) ด้านนักเรียน คือ
การทาแผนการรับนักเรียน มีระบบคัดกรอง แต่ยังมีระบบที่ไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร
คือ ควรสร้างคู่มือการวางแผนการคัดกรองที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 2) ด้านสภาพแวดล้อม คือ อัตรากาลังและ
การพัฒนาบุคลากรบางโรงเรียนมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร
คือ ควรมีการจัดอบรมและพั ฒนาบุ คลากรอย่ างต่อเนื่อง 3) ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ไม่มี
หลักสูตรเฉพาะที่ใช้ในการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร คือ โรงเรียนควรจัดทา
หลักสูตรเฉพาะการเรียนร่วม 4) ด้านเครื่องมือ คือ ไม่มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เกี่ยวกับการ
เรียนร่วมอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร คือ ควรมีการกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนร่วม
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียน
ร่วมสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านนักเรียน รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม
หากพิจารณารายข้อ พบว่า 1) ด้านนักเรียน โดยภาพรวมการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยยึดหลัก “ความเสมอภาค” และ “การจัดการให้เป็นปกติ ” เป็นหลักการที่มุ่งเน้นสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระพงษ์ พรมกุล (2558) ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) เป็นฐานรากในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลวิจัยอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนร่วมล้วนเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมซึ่งต้องมี
ความพร้อมตามหลักเกณฑ์หลายประการ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เน้นช่วยให้นักเรียนทั่วไปเข้าใจและ
ยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ 2) ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
แต่ มี ค่ าเฉลี่ ยการด าเนิ นการน้ อยที่ สุ ด ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก โรงเรี ยนได้ จั ดให้ นั กเรี ยนพิ การเรี ยนใน
สภาพแวดล้อมที่มีขีดจากัดน้อยที่สุด คือ ควรพยายามให้เด็กได้เรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุดซึ่ง
โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภทและจัดให้
นักเรียนพิการใช้สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและเข้าถึงได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการกาหนด
พันธกิจและเป้าประสงค์ คือ การสร้างสภาพแวดล้อม การเดินทาง บริการสาธารณะ และพัฒนาเทคโนโลยี
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ที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากครูคานึงถึงสิทธิ โอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ทางการศึกษาและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่
แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 (2560) ได้กาหนดไว้ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง และในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย 4) ด้านเครื่องมือ โดยภาพรวมการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ครูมีการจัดทา
IEP โดยมีองค์ประกอบ ตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องมาจากแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธัญชนก พิมพกรรณ (2558) ศึกษาสภาพการดาเนินงานการจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีทของ
โรงเรียนเรียนร่วมที่ประสบความสาเร็จ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงาน
การจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท ด้านคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
เรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งครูและผู้บริหาร
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ใน
โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จานวน 4 ด้าน จากคาถามปลายเปิดผ่าน
บอกสอบถาม พบว่า สภาพปัญหา 1) ด้านนักเรียน คือ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษปฏิบัติไม่ได้ทั่วถึง ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันเป็นเฉพาะบุคคลตั้งแต่
ระดับปกติ ถึงขั้นรุนแรง อาจจะพบปัญหาในบางราย บุคคลที่มีพัฒนาการช้าลง ทาให้เป็นอุปสรรค ในการ
ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ (2561)
ศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม สังกัด
สานักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างซีท พบว่าปัญหาการบริหารโรงเรียนด้านนักเรียน คือ
ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ในการเรียนรู้ทาให้ เป็นอุปสรรคในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและที่
ส าคั ญคื อการรั บนั กเรี ยน ที่ มี ความต้ องการพิ เศษมาเรี ยนรวมกั นทั้ งผู้ เรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทาง
สติปัญญาและผู้เรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งวิธีการเรียนรู้จะแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ คือ
ควรมีหน่วยงานในการสารวจคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผลการวิจัยพบว่าการคัดกรองเด็กพิเศษ
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพให้ถูกทาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพมาศ สุทธิวิรัช (2551)
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ได้ศึกษาปัญหาในการจัดการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท ด้านนักเรียน พบว่า ควรมี
หน่วยงานในการสารวจคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และควรมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษก่อนเข้าเรียน 2) ด้านสภาพแวดล้อม คือ สภาพอาคารเรียนไม่เหมาะสม ผลการวิจัย
พบว่า สภาพอาคารเรียนต้องมีความเหมาะสม ดังนั้นอาคารสถานที่รวมทั้งห้องเรียน ควรมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยู่ในตาแหน่งและบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอย โดยการจัด
ขึ้นอยู่กับสภาพที่เป็นไปได้และเหมาะสมของห้องเรียน วัสดุที่ใช้รวมทั้งการจัดการของผู้สอนผู้เรียนสอน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ชนก สุวรรณโชติ (2553) ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท ด้านผู้เรียน และด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนขนาดต่างกันมี
ปัญหาในการบริหารจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาในการบริหารจัดการ
เรียนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในด้านการจัดสรรงบประมาณ ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดพื้นที่หรือ
ทางเดินเพื่ออานวยความสะดวกให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า ชั้นเรียนที่มีการ
บริหารจัดการดี สามารถที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยสาคัญของการเรียนการ
สอน และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สุด
ยอดปรารถนาของผู้สอน สอดคล้องกับ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2554) ได้สรุปหลักการจัดการชั้นเรียนไว้
ดังนี้ คือ ชั้นเรียนควรมีสีสันที่น่าดูสบายตา มีอากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน
อากาศไม่เป็นพิษ ไม่ร้อนจนเกินไป มีต้นไม้ ดอกไม้ประดับ มีขนาดกว้างขวางอย่างเพียงพอ สะอาดถูก
สุ ขลั กษณะ เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย น่ าอยู่ มี บรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อมคล้ ายคลึ งกั บชี วิ ตในบ้ าน
3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ หลักสูตรที่ใช้สอนในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่ใช้สอนใน
ปัจจุบันยังไม่เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้บางหลักสูตรยังมีการแยกกันระหว่างเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกับเด็กปกติ ซึ่งในการศึกษาพิเศษควรมุ่งเน้นการให้เด็กพิการได้ศึกษาเล่าเรียนโดยใช้หลักสูตร
เดียวกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2555)
คือ เด็ก ทุก คนมีศ ัก ยภาพในการเรีย นรู ้ สถานศึก ษามีห น้า ที ่จ ัด ให้เ ด็ก ทุก คนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยในกรณีเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ การศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นของเด็กเป็นรายบุคคล ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับหลักสูตที่ใช้สอนในปัจจุบัน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร คือ การปรับหลักสูตรทั่วไป เป็นการนาหลักสูตรสาหรับ
นั กเรี ยนทั่ วไปมาปรั บใช้ กั บนั กเรี ยนพิ การหรื อที่ มี ความบกพร่ องแทนการจั ดท าหลั กสู ตรเฉพาะ
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ได้กาหนด
นโยบายการจัดการเรียนร่วมบนหลักสิทธิมนุษยชน คือ จัดให้มี ให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับนัก เรียน
พิการระดับมากและให้ปรับเนื้อหาสาระในหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักเรียนพิการแต่ละประเภท 4) ด้าน
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เครื่องมือ คือ การใช้เครื่องมือ วิธีการและประเมินผล ไม่หลากหลาย ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือ
วิธีการและประเมินผลไม่หลากหลาย เนื่องมาจากการขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ รวมถึงงบประมาณที่
ได้รับจากส่วนกลางมีความล่าช้า รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกจนถึงงบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลลดา สะอาดวงค์ (2557) ศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียน
ร่วม ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม สพป.ลาพูน เขต 2 พบประเด็นสาคัญด้านเครื่องมือ คือ การ
กาหนดนโยบายสู่การปฏิบัติล่าช้า งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบาย ครูขาดความรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สาหรับเด็กพิการ และผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ คือ ควรใช้เครื่องมือ วิธีการและ
ประเมินผลที่หลากหลาย ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนควรใช้เครื่องมือ วิธีการและประเมินผลที่หลากหลาย
เพราะการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 มุ่ง
ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็น
การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชริดา นิลสุข (2558) ที่พบว่า
โรงเรียนควรมีการนาเทคโนโลยีสาหรับคนพิการมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้สอนทุกท่านในโรงเรียนจะต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่กระทรวงกาหนด ควรมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้แก่ สื่อทางการศึกษา ตารา บริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
3. ปัญหาการบริหารข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ครูผู้ปฏิบัติการสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบว่า ปัญหาการบริหาร 1) ด้านนักเรียน พบว่าปัญหาเกิด
จากการท าแผนการรั บนั กเรี ยน มี ระบบคั ดกรอง แต่ ยั งมี ระบบที่ไม่ชั ดเจน ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการจัดทาแผนการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
และนักเรียนปกติอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร คือ ควรสร้างคู่มือการวางแผนการ
คัดกรองที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 2) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าปัญหาเกิดจาก การที่อัตรากาลังและการ
พัฒนาบุคลากรบางโรงเรียนมีไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียนร่วมและไม่ได้รับการพัฒนา ผู้ปกครองไม่
เข้ า ใจบทบาทของตนเองในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ บุ ต รของตน ทั้ ง นี้ อ าจเป็ นเพราะว่ า ผู้ บ ริ หาร
สถานศึ กษายั งขาดการก าหนดนโยบายในการจั ดการเรี ยนร่ วม แนวทางการด าเนิ นงาน จั ดสรร
งบประมาณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียนร่วม โดยครู
การศึกษาพิเศษและครูทั่วไปต้องร่วมกันทางานเป็นทีม ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร คือ ควรมี
การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง โดยการประชุมพูดคุย
และควรมี การจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 3) ด้าน
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กิ จกรรมการเรี ยนการสอน พบว่ าปั ญหาเกิ ดจากหลักสูตรที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน วิ ธี การวั ดการ
ประเมินผลต้องเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการ
จัดทาหลักสูตรเฉพาะ โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของ
นักเรียนและโรงเรียนอาจประยุกต์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการบริหาร คือ โรงเรียนควรจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และเน้นกิจกรรมที่นาเอาใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้มาก 4) ด้านเครื่องมือ พบว่าปัญหาเกิดจาก ไม่มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เกี่ยวกับการเรียนร่วมอย่างชัดเจน บุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษายัง
ขาดการนาข้อมูลที่ได้จากประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ คือ ควรมีการกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ปัญหาข้อเสนอแนะทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พชรรัชต์ ยศกาแหง
(2558) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมตามกรอบโครงสร้างซีท ของโรงเรียนวัดด่านสาโรง สพป.
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ พบว่า โรงเรียนมีสภาพการจัดการเรียนร่วมในภาพรวม
แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมปัญหาการจัดการเรียนร่วมในด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ ทีโจโกรวาโดโก
(Tjokrowardogo: 1989, อ้างถึงใน สโรชา ชัยแจ้ง: 2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความต้องการและ
ปัญหาของโรงเรียนเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาเมืองจาร์การ์ตาร์ ในเกาะชวาและความเป็นไปได้ในการใช้
การนิ เทศการสอนตอบสนองการต้ องการและแก้ ปั ญหาพบว่ า คุ ณลั กษณะของโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
ประกอบด้วย มีครูคอยให้คาแนะนาปรึกษาทางการศึกษาพิเศษมีการสนับสนุนเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือและ
สื่อการสอนพิเศษ และมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู่
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ด้านนักเรียน โรงเรียน จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้
รู ป แบบโครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตบึ ง กุ่ ม
กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร มีการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและ
นักเรียนปกติ เพือ่ พัฒนาศักยภาพทุกด้าน
2) ด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
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พบว่ าค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ ผู้ บริ หารสถานศึ กษามี การประชาสั มพั นธ์ ท าความเข้ าใจให้ ครู ผู้ ปกครอง
ผู้ เกี่ ยวข้ องได้ รั บทราบและร่ วมมื อในการจั ดการเรี ยนร่ วม ดั งนั้ นผู้ บริ หารสถานศึ กษาควรมี การ
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมมือ เพราะผู้บริหารจะเป็น
ผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนที่มีความพิการหรือที่มีความบกพร่อง
เรียนร่วมในโรงเรียน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเรียนร่วมประจาโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอก เพื่อกาหนดนโยบายใน
การจัดการเรียนร่วม แนวทางการดาเนินงาน จัดสรรงบประมาณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน และรูปแบบในการจัดการเรียนร่วม โดยครูการศึกษาพิเศษและครูทั่วไปต้องร่วมกันทางานเป็นทีม
3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดย
ใช้ รู ป แบบโครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตบึ ง กุ่ ม
กรุงเทพมหานคร พบว่าค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการปรับหลั กสูตร
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดทาหลักสูตรเฉพาะ คือ หลักสูตรที่
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเฉพาะ
บุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนและ
โรงเรียนอาจประยุกต์ตามแนวทางของกรมวิชาการต่อไป
4) ด้านเครื่องมือ จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
พบว่าค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การนาข้อมูลที่ได้จากประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร มีการนาข้อมูลที่ได้จากประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคล
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ จะต้องนาเสนอเรื่องการจัดการเรียนร่วม รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการวางแผน และคณะจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารโดยใช้ รู ป แบบโครงสร้ า งซี ท ( SEAT
Framework) ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
2) ควรศึกษาการบริหารโดยใช้รูปแบบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ในโรงเรียนเรียน
ร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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